Vedtægter
Landsorganisationen 4H
vedtaget november 2014
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§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H. Landsorganisationen har fælleskontor med LandboUngdom
på:
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N.

§ 2 Medlemmer
4H er en landsdækkende almennyttig forening for børn, unge og voksne på landet og i byen. Alle,
der har betalt gyldigt kontingent, er medlem af 4H.

§ 3 Formål
I 4H ønsker vi at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge. Det gør vi ved praktiske
og meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr, jord og mad.
§ 4 Værdigrundlag
Grundtanken i 4H er ”At lære ved at udføre” (learning by doing).
4H har rødder i landbruget og rækker ind i det moderne bysamfund.
4H er partipolitisk og religiøs neutral.
De 4 H’er står for: Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred:
•
•
•
•

En flittig Hånd: I 4H tror vi på, at børn og unge lærer bedre ved at arbejde konkret og praktisk.
Et kvikt Hoved: I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og
leg til læring.
Et varmt Hjerte: 4H’s aktiviteter er lokalt og nært forankrede. En aktivitet afhænger af og
bestemmes af de børn, unge og voksne, der deltager i aktiviteten.
Et godt Helbred: I 4H mener vi, at et aktivt liv og gode kostvaner giver et sundt liv.

Kort og godt:
Brug Hænderne, brug Hovedet, lyt til Hjertet og Ha’ det godt!
I 4H lægger vi vægt på at give børn og unge:
•
•
•
•

aktiviteter og oplevelser, der bygger på fællesskab og nærhed
forståelse for sammenhænge i naturen, i landbruget og i samfundet
medindflydelse i et demokratisk og frivilligt foreningsliv
en mangfoldighed af kompetencer

§ 5 Landsmødet
4Hs øverste myndighed er Landsmødet, der er 4Hs direkte kontakt imellem medlemmerne, klubberne og landsledelsen.
Landsmødet udarbejder og vedtager 4Hs handlingsplan, vedtager landsorganisationens vedtægter, vælger 4Hs landsledelse, fastsætter medlemskontingent til landsorganisationen og er 4Hs
landsdækkende forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber, samt godkender budget for landsorganisationen 4H.
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§ 6 Deltagelse i Landsmødet
Alle medlemmer af 4H kan deltage i Landsmødet med taleret. Alle godkendte klubber har hver én
stemme, der kan anvendes ved personligt fremmøde eller overdrages til et andet tilstedeværende
gyldigt medlem af 4H ved fuldmagt. IFYE-klubben har én stemme. Ingen deltager i landsmødet kan
have mere end én stemme.
Landsledelsesmedlemmer deltager i Landsmødet med taleret, men uden stemmeret.
Landsledelsen kan invitere interesserede til Landsmødet. Inviterede har taleret, men ikke stemmeret. Ansatte i 4H kan deltage i Landsmødet med taleret, men uden stemmeret.

§ 7 Landsmødet - indkaldelse, dagsorden og referat
Indkaldelse
Landsledelsen indkalder til Landsmøde, som afholdes inden udgangen af april måned. Landsledelsen kan indkalde til Landsmøde, når den finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af alle
klubber fremsætter skriftligt ønske om det. Indkaldelse sker skriftligt til alle klubber, IFYE-klubben,
landsledelsen og konsulenter, samt til landboorganisationer, søsterorganisationer, pressen, andre
samarbejdspartnere og gæster og offentliggøres i medlemsbladet og på hjemmesiden med mindst
otte ugers varsel. Dagsorden med bilag og indkomne forslag udsendes senest tre uger før Landsmødet. Den skriftlige indkaldelse samt udsendelse af dagsorden kan ske ved email.
Dagsorden
Landsledelsen udarbejder forslag til dagsorden for Landsmødet, der som minimum bør indeholde
følgende punkter:
1. Valg af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Landsledelsens beretning. Alle har mulighed for at stille spørgsmål og debattere beretningen.
4. Forslag til kontingent samt orientering om regnskab for landsorganisationen.
5. I lige år: Handlingsplan gældende for to år. På baggrund af forslag fra deltagerne på landsdelskurserne fremsætter landsledelsen forslag til projekter. Landsmødet vælger 1-2 projekter for hvert af de kommende to år. Et projekt kan kun vedtages, hvis der på landsmødet
kan findes mindst to repræsentanter fra klubberne, der vil være med i en projektgruppe. En
projektgruppe har til opgave at planlægge og evaluere et projekt, samt fremstille materialer
til projektet og søge midler til gennemførelse af projektet.
6. Indkomne forslag.
7. Valg
Såfremt en klub ønsker et emne behandlet på dagsordenen, skal dette fremsendes til Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom senest 4 uger før mødet.
Landsledelsen udarbejder forslag til dagsorden for Landsmødet. Dagsorden godkendes ved
Landsmødets begyndelse.
Landsmødet er altid beslutningsdygtige uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Forslag vedtages ved simpelt flertal.

3

Referat
Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom skriver og udsender referat fra Landsmødet. Referatet
udsendes i et eksemplar til hver deltager, alle klubber, konsulenter og landsledelsen. Udsendelse
af referat kan ske ved email.
Eventuelle kommentarer til referatet skal være Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom i hænde
senest fire uger efter udsendelsesdatoen. Eventuelle ændringer indarbejdes og godkendes af
landsledelsen. Det endelige referat offentliggøres på 4Hs hjemmeside.
Unge
Unge, der er fyldt 12 år, kan deltage i Landsmødet. I planlægningen af tema og indhold skal der
tages hensyn til netop deres deltagelse, rolle og mulighed for at få indflydelse, så vi får et aktivt og
demokratisk foreningsliv også for unge.

§ 8 Valg
Valg af formand
Landsmødet vælger en formand for landsorganisationen. Alle myndige medlemmer af 4H kan vælges til formand. Ingen kan vælges mod sit samtykke.
Forslag til kandidater fremsendes senest to uger før Landsmødet og videresendes til klubber senest en uge før mødet. Er der ikke indkommet forslag, skal der vælges en formand blandt Landsmødets deltagere. Formanden vælges for to år.
Valget af formand sker ved skriftlig afstemning. Der forudsættes kvalificeret flertal, det vil sige én
over halvdelen af de afgivne stemmer.
Såfremt formanden udtræder af landsledelsen konstitueres næstformanden frem til førstkommende Landsmøde.
Valg til landsledelsen
4Hs landsledelse består foruden formanden af seks medlemmer, valgt af Landsmødet.
Valgene sker ved skriftlig afstemning. Ingen kan vælges mod sit samtykke.
Valgene, som foretages blandt de fremmødte på Landsmødet, gælder for to år, og genvalg kan
finde sted. Landsledelsesmedlemmer er skiftevis på valg hvert andet år. Suppleanter vælges for ét
år af gangen.
Landsledelsesmedlemmer kan sidde i landsledelsen så længe de er medlem af 4H.
Udtræder et landsledelsesmedlem, indtræder suppleanten indtil førstkommende valg.
Der kan udover formand og de seks medlemmer vælges 2 suppleanter.

§ 9 Det daglige arbejde
Landsmødet kan sætte projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper i gang indenfor de områder, der
er interesse for blandt deltagerne på møderne eller som landsledelsen skønner nødvendige at
igangsætte. Landsledelsen udpeger til projekter, udvalg og arbejdsgrupper en kontaktperson, der
følger og støtter disse og har mulighed for at deltage i møder og i debatten.
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Projektgrupper, udvalg og arbejdsgrupper arbejder under ansvar overfor Landsmødet og sender
referater fra deres møder til Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom og de kontaktpersoner
landsledelsen har udpeget.

§ 10 Konstituering i landsledelsen
Landsledelsen konstituerer sig med myndig næstformand, fordeler ansvarsområder og udpeger
medlemmer til repræsentationer i nationale og internationale organer ved det første ordinære møde efter Landsmødet.

§ 11 Landsledelsen
Landsledelsen har ansvar for den almindelige drift og udvikling af landsorganisationen under ansvar for Landsmødet. Landsledelsen udarbejder en forretningsorden, samt en arbejdsplan for sit
arbejde.
Opgaver
Landsledelsen har ansvaret for landsorganisationens aktiviteter og varetager medlemmernes interesser overfor andre organisationer. Landsledelsen er landsorganisationens talerør og repræsenterer det samlede 4H arbejde.
Landsledelsen har i samarbejde med Fælleskontoret for 4H og LandboUndgom ansvaret for udarbejdelse af budget og for landsorganisationens økonomiske drift, samt for fremsættelse af forslag
til medlemskontingent og budget på landsmødet.

§ 12 Møder i landsledelsen
Formanden indkalder landsledelsen til møde, når det er påkrævet, eller når mindst tre medlemmer
ønsker det.
Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes
ved almindeligt stemmeflertal.

§ 13 Budget og regnskab
Der afholdes to årlige møder, et i foråret og et i efteråret, med landsledelsen, to repræsentanter for
hvert 4H område, 4Hs medlemmer af kontorudvalget og repræsentanter for Fælleskontoret for 4H
og LandboUngdom. På forårsmødet orienteres deltagerne om 4Hs økonomi. På efterårsmødet
udarbejdes og godkendes budget for 4H, som der efterfølgende orienteres om på det kommende
landsmøde.
Landsledelsen udarbejder i samarbejde med Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom regnskab,
der fremlægges til orientering for Landsmødet. Regnskabet revideres af Videncentret for Landbrugs statsautoriserede revisorer.

§ 14 Tegningsret
Landsorganisationen 4H tegnes af formanden (i dennes fravær af næstformanden) og kontorlederen.
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§ 15 Retten til navnet 4H
En klub i 4H kan fratages retten til at bruge navnet 4H, hvis klubben ikke opfylder 4Hs minimumskrav og krav om kvalitet. Landsledelsen skal vurdere, om en klub ikke lever op til minimums- og
kvalitetskrav, og om klubben skal miste retten til navnet 4H.
En sådan fratagelse skal varsles, så klubben har mulighed for at rette op på forholdene. Landsledelsens beslutning om fratagelsen bekræftes ved førstkommende landsmøde med 2/3 flertal af
fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herefter træder fratagelsen i kraft med øjeblikkelig
virkning.
Klubbens formue/gæld behandles efter reglerne i klubbens vedtægter, dog må midlerne aldrig tilfalde enkeltpersoner.

§ 16 Vedtægter og opløsning
Disse vedtægter godkendes med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Ændringer af vedtægterne sker med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.
Eventuel opløsning af landsorganisationen skal bekræftes på to på hinanden følgende Landsmøder og kræver første gang 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer og skal ved det efterfølgende
møde bekræftes af et simpelt flertal af de afgivne gyldige stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue gå til almenvelgørende eller almennyttige formål. Hvis de lokale 4H klubber opfylder kravet om udelukkende at have almennyttige formål, skal en eventuel nettoformue dog udelukkende tilfalde de lokale 4H klubber i forhold til de
enkelte klubbers medlemstal. En nettoformue kan dog også hensættes til genetablering af en
landsdækkende 4H organisation, - forudsat denne udelukkende har almennyttige formål.
Disse vedtægter er vedtaget af Danmarks 4Hs Repræsentantskab den 10. maj 1980, revideret af
Landsorganisationen 4Hs landsmøde den 15. maj 2004, den 12. maj 2007, den 10. november
2007, den 8. november 2008, den 14. november 2009, den 5. november 2011, den 10. november
2012, 2. februar 2013 og den 15. november 2014.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Henrik Dalum, formand for landsorganisationen 4H

Lone Andersen, mødeleder
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Oversigt over 4H organisationens opbygning
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